
Justerandes sign 

Karlsborgs 
kommun 

Plats och tid 

Beslutande 
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Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförare 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags uppsättande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2015-03-03 

Sessionssalen, tisdag 03 mars kl. 18.30 - 21.00 

Staffan Myrsell (M) Ordf. 
Johan Toftling (S) 
Anita Eliasson (C) 
Britt Blom (M) 
Inger Andersson Hultin (S) 
Stig Palmqvist (FP) 
Jan-Yngve Johansson (S D) 

Tjänstgörande ersättare: 
Anders Åkerstedt (FP) 
Ninnie Siderud (S) 
Icke tjänstgörande ersättare: 
Conny Winrot (SD) 

Kaj Kaufeldt, fOrvaltningschef 
Caroline Swan~n, fårvaltningsekonom 
Margareta Lindblom, förvaltningssamordnare 

Anita Eliasson (C) 

'!Ivunhuset, 20 ~-?9 7 13.00 , 

:!lcWC~~" 
~~!~:~~ / _--
Staffaje; (M) ~---_ .. 

Anita Eliasson (C) 

ANSLAGIBEVIS 

Sida 38 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Barn-och utbildningsnämnden 

2015-03-03 

Paragrafer nr.34-47 

2015-03-09 Datum för anslags nedtagande 2015-03-30 
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J usterandes si gn 

Karlsborgs 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2015-03-03 

BUN § 34 Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen 

Sida 40 



1 uslemmles sign 

Karlsborgs 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2015-03-03 

BUN§35 Val av protokoUjusterare 

Anita Eliasson (C) blir vald till justerare. 

Utdmgsbeslyrkarule 

Sida 41 



Justerandes sign 

Karlsborgs 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2015-03-03 

BUN§36 Samverkan BUN/SN 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Sida 42 

Rektorer och förskolechefer önskar bättre samverkan/dialog mellan individ
och familjeomsorgen, IFO och Förskolan/skolan (orosanmälningar), boendet 
för ensamkommande (hög frånvaro bland ensamkommande) och 
familjecentralen (öppna förskolan). Frågan om förbättrad samverkan har varit 
uppe i nämnden tidigare i samband med rektorernas rapportering om hög andel 
elever som har 20 % frånvaro i skolan. 

Förvaltningschefen har fått i uppdrag att kalla till presidieträffmed SNo 
Datumfor mötet blir 2015-03-09 kl. 15.00 

Beslutsunderlag 

Utdragsbestyrkande 



J usterandes sign 

Karlsborgs 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2015-03-03 

BUN§37 Lokalbehov Strandskolan läsåret 16/17 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Sida 43 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och ger 
förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ytterligare förslag gällande köp/hyra 
av modul och jämföra detta mot fastighets framtagna förslag. samt att diskutera 
ärendet med KS. Återföring på BUN 2015-03-31 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden tog 2014-12-09 ett beslut att undervisningen för 
Strandskolan åk F - 6 läsåret 2015-2016 ska bedrivas i befintliga lokaler. 
Konsekvensen blir att IT -salen kommer att användas som klassrum. Den 
behöver då anpassas för detta. Man kommer också att behöva bärbara datorer. 

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram 
lösningsförslag till BUN 2015-03-03 

Förvaltningschefen har informerat om att rektor och fastighetsingenjören ska 
titta på en lösning där spec. och IK integreras fullt ut i klasserna läsåret 16/17. 
Då kan dessa två mindre klassrum slås ihop till ett större. 

Fastighet har tagit fram underlag och kostnadsberäkning på detta som redovisas 
av förvaltningschefen på dagens BUN. 

Beslutsunderlag 
Bilaga l BUN AU § 4, 2015 Anhållan av medel 
Förvaltningschefens föredragning av framtagen kostnadsberäkning 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs 
kommun 

BUN§38 Budget 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2015-03-03 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Sida 44 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och ger förvaltningen 
i uppdrag att återkoppla det fortsatta arbetet till AU 2015-03-17. 

Sammanfattning 

• Effektivisering 2 % 
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på effektiviseringsåtgärder och redovisa dessa på AU 
2015-02-17 för beslut på BUN 2015-03-03. Vid dagens möte 
informerar förvaltningschefen om ekonomichefens tolkning av 
direktiven från Kf. " Förslagen ska innehålla kostnadsbesparingar 
eller intäktsökningar som på årsbasis ger besparingar. Tanken är inte 
att de ska räknas hem år 2015. Men ska vara möjliga att verkställa i 
närtid. " Förvaltningen redogör för kostnadsläget och farhågor om 
underskott i årets budget. Två procent av BUNs budget 2015 är 
motsvarande 2,7 mkr som ska hämtas in som effektivisering. Drygt 40 
mkr är köp av verksamhet (huvuddelen är gymnasiekostnader) som inte 
är påverkbara. 
Av den egna verksamheten är lokalkostnader 10 mkr, som idag inte är 
påverkbar för nämnden. På intäktssidan är det barnomsorgsavgiften 
som omfattas av maxtaxan som inte kan påverkas av nämnden. Återstår 
gör en personalkostnad på drygt 67 mkr som hela effektiviseringen på 
2,7 mkr ska inhämtas. På AU 2015-02-17 får förvaltningen i uppdrag 
att komma med förslag och konsekvensbeskrivningar på större 
barngrupper i förskolan samt på större klasser i årskurs 7-9. 
Arbetsutskottet önskade också en översyn av hur läraruppdraget ser ut i 
Karlsborgs skolor samt en kartläggning av vilka uppgifter assistenterna 
har för BIS. 

• Preliminära budgetramar 2016 
Förvaltningsekonomen lämnar information om de preliminära 
budgetramarna för 2016. 

Justerandes sign Utdrags bestyrkande 



Justerandes sign 

Karlsborgs 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanlrädesdalum 
2015-03-03 

BUN§39 Svar till Skolinspektionen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Sida 45 

Bam- och utbildningsnämnden godkänner informationen och ger 
arbetsutskottet delegat att, på AU 2015-03-17, fatta beslut på åtgärder och 
yttrande till Skolinspektionen. 

Sammanfattning 
Under vecka 45/46 genomfördes tillsyn av kommunens ansvarstagande för 
förskola, fritidshem, vuxenutbildning och kommunens övergripande ansvar för 
bam- och ungdomsutbildningen. Det framkom bland annat det saknas ett 
systematiskt kvalitetsarbete. 

Bam- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att 
tillsammans med rektorer ta fram förslag på åtgärder och yttrande till 
Skolinspektionen. Återföring skall ske på AU 2015-02-17 och BUN 2015-03-
03. Nämnden skall senast den 20 mars 2015 lämna skriftligt svar till 
skolinspektionen. Arbetsutskottet och förvaltningens ledningsgrupp skall 
den 25 mars 2015 träffa skolinspektionen i Linköping för en muntlig 
föredragning om de åtgärder som vidtagits efter inspektionen. 

Vid AUs möte 2015-02-17 redovisades ett utkast på det systematiska 
kvalitetsarbetet samt vad som ska inrapporteras och när till BUN. 

Beslutsunderlag 

Utdragsbestyrkande 



JU$lcmndcs sign 

Karlsborgs 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2015-03-03 

BUN§40 Kvarnbäcken etapp 2 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Bam- och utbildningsnämnden beslutar om återremiss för att ta fram 
kompletterande uppgifter. 

Sammanfattning 

Sida 46 

Med anledning av BUNs ekonomi, med effektiviseringskrav på 2 % under 
2015, flyttas avdelning Axet, Kopparsjön till Vätterskolan under perioden 
augusti - tom oktober 2015. För att kompensera berörda föräldrars eventuella 
olägenhet under denna period föreslås nämnden att besluta om hel 
avgiftsbefrielse av barnomsorgsavgiften. 

Enligt beslut i KF § 242002-03-25 har nämnden mandat att justera i regler och 
föreskrifter för barnomsorgstaxan. 

Förvaltningschefen informerar om mötet, 2015-02-24, med berörda barns 
vårdnadshavare. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 3 Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
Beslut KF § 24 2002-03-25 

Utdragsbestyrkande 



Ju lCl'andcs sign 

Karlsborgs 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2015-03-03 

BUN§41 Förvaltningsorganisation/personalplanering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Sida 47 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna informationen och ger 
fårvaltningschefen i uppdrag att fåra frågan om samordning av IT -support 
vidare till KS. 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen har fått i uppdrag att se över organisationen och ta fram 
fårslaglriskbedömning, får beslut BUN 2015-03-03, samt att informera 
fackliga organisationer. 

Vid dagens möte redovisas den information som lämnats till berörda fackliga 
organisationer samt planen for risk- och konsekvensbedömning. 
Förvaltningschefen informerar om hur nuvarande fårvaltningsorganisation, 
med lednings- och administrativa tjänster, ser ut. Arbetet fortgår och 
fårslaglriskbedömning kommer att presenteras på BUN 2015-03-31. 

Förvaltningschefen informerar om rektorstjänsten på Carl lohanskolan 

IT -supporten diskuterades. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens fåredragning. 

Uldragsbcsl)ll'kalldc 



Ju. tcmndcs sign 

Karlsborgs 
kommun 

BUN§42 Skola 2016 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2015-03-03 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 

Sammanfattning 

Sida 48 

Bam- och utbildningsnämnden har beslutat att "Skola 2016" ska vara en stående punkt: 
på AUs och BUNs sammanträden. 

Ingen ny information finns till dagens möte. 

Beslutsunderlag 

Utdragsbestyrkande 



J usterandes sign 

Karlsborgs 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2015-03-03 

BUN§43 Aktuell information barnomsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 

Sammanfattning 
Antal födda tom 2015-02-25 är tre barn. 

Sida 49 

2015-02-28 gick ansökningstiden ut för val av förskoleklass. Svar saknas 
fortfarande från 5-10 st. 

Som det ser ut idag kommer det till hösten endast att vara fyra barn placerade 
på Solgläntan och för att klara av öppettiderna behövs 2,5 personal. 

Antal barn födda 2009 - 2014, antal barn, födda 2009 - 2014, placerade i 
förskola och antal barn, födda 2009 - 2014, i barnkö. 

Antal personer 
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Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

Karlsborgs 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

201S-03-03 

BUN§44 Aktuell information asylverksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 

Sammanfattning 

Sida SO 

Enligt senaste informationen finns det 157 boende på Wettern. 
Informationen säger också att 8 barn anlände 2015-02-16 men ingen 
information om barnen har kommit till förvaltningen från Migrationsverket. 

Möte har hållits med nya Integrationssamordnaren, som påbörjade sitt arbete 
den 1 mars. 

Uldragsbe lyrkamJc 



Justerandes sign 

Karlsborgs 
kommun 

BUN§45 Rapporter 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2015-03-03 

F örvaltningschefen rapporterar: 
• Fyra elevlbamärenden. 
• Möte med föräldraföreningsrepresentaner 2015-02-10. 
• Läsbidrag till sfi 

Utdragsbestyrkande 

Sida 51 



Justerandes sign 

Karlsborgs 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 52 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanlrädesdatum 
2015-03-03 

BUN § 46 Delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Bam- och utbildningsnämnden noterar informationen 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 
Försäljning av Karlsborg Forsvik 5:146. 

Staffan Myrsell/Johan Toftling 
Ärende för verkställighet 
Ärende för verkställighet 
Ärende för verkställighet 

Kaj Kaufeldt 
Läsårstider 2015/2016 

Sammanfattning 
Enligt delegationsordningen 

Beslutsunderlag 

Delegation 

A1. 

BUN § 74 punkt 3, 2014 
BUN § 74 punkt 3, 2014 
BUN § 74 punkt 3,2014 

B 6. 



J'ustcnmucs sign 

Karlsborgs 
kommun 

BUN§47 ÖVriga ärenden 

Inga övriga ärenden noterades. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2015-03-03 

Utdragsbestyrkande 

Sida 53 


